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Thirrje për veprim për profesionin e kontabilitetit

Roli i Kontabilistëve si “mundësues” të tranzicionit të qëndrueshëm

1. Qëndrueshmëria fillon brenda kompanive: "Mendësia e integruar"

2. Ndërtimi i një sistemi global për raportim: Ndërtimi një qasje pjesë pjesë. 

3. Besimi dhe besimi në shpalosje: Sigurim i cilësisë së lartë

Arritja në Net Zero

Përshpejtimi i qëndrueshmërisë

RENDI I DITËS



1. Ne kemi nevojë për informacion të 
qëndrueshmërisë me cilësi të lartë

2. Ne duhet të mbrojmë profesionin tonë

THIRRJA PËR VEPRIM E IFAC



1. QËNDRUESHMËRIA DHE KRIJIMI I VLERAVE
Gjithçka fillon brenda kompanive

Kampionimi i një mendësie të integruar

• Çfarë është një mentalitet i integruar; pse duhet?
– Vendimmarrja më e mirë
– Raportim më i mirë

• Prishja e informacionit të mbyllur
– Angazhimi i shefi operativ financiar dhe Ekipit të 

Financës

• Ndërtimi i besimit në informacion

Kryetarët e IASB dhe ISSB artikulojnë një rrugë të 
ardhshme për Kornizën e Integruar të Raportimit 

dhe Parimet e Mendimit të Integruar



Rruga drejt një Bazë Globale
• “Bazat e nevojshme institucionale dhe teknike” të 

plotësohen deri në fund të vitit.
• Miratimi i G7 i bazës globale
• Miratimi i IOSCO-s do të ofrojë bazën për mënyrën 

e adoptimit ose të informimit nga standardet ISSB.

Përditësimi nga përditësimi i Standardit

ISSB / Fondacioni IFRS
• Draftet e ekspozimit për klimën dhe kërkesat 

e përgjithshme
• Marrëveshje bashkëpunimi me GRI
• Grupet e punës

1. KRIJIMI I NJË STANDARDI GLOBAL TË RAPORTIMIT 



IFAC mbështet temat kryesore globale
• Përafrimi midis ISSB dhe raportimit juridik
• Dy këndvështrime mbi materialitetin
• Përdorimi i kornizave / standardeve ekzistuese
• Raportimi dhe siguria e detyrueshme
• Standardet e sigurimit të IAASB
• ESG dhe informacionit financiar

Shpalosjet e SEC të SHBA-së lidhur me 
klimën për investitorët
• Konsensusi i palëve të interesuara që 

kërkesat e SEC dhe ISSB ndajnë fushat 
kryesore të harmonizimit

Standardet Evropiane të Raportimit të 
Qëndrueshmërisë (ESRS) të EFRAG
• Shqetësimet e palëve të interesuara për 

kompleksitetin, përafrimin me ISSB, shumë
sasi, shumë shpejtë

BUILDING A GLOBAL REPORTING SYSTEM
Standard setting update



Perspektiva 1:
Zbulimet e jashtme – Ndikimet materiale në EV/performancë
Perspektiva 2:
Dhënia e informacioneve shpjeguese brenda-jashtë - Ndikimet 
me shumë palë/shoqëri

2. NDËRTIMI I NJË SISTEMI GLOBAL 
Raportimi duke thjeshtuar kompleksitetin

Angazhohuni me autoritetet lokale - Baza globale e 
qëndrueshme, e krahasueshme dhe e sigurt për tregjet e 
kapitalit që mund të plotësohet nga kërkesat specifike të 
juridiksionit



Bazuar në raportimin e vitit 2020
• Të dhëna të reja për tregun me zhvillim të 

shpejtë
• Mbështetja për zhvillimin e politikave të 

bazuara në dëshmi
• Përforcimi i vizionin e IFAC për sigurimin e 

cilësisë së lartë (dhjetor 2021)
• Të dhënat e ciklit të raportimit 2021 janë të 

radhës

3. GJENDJA AKTUALE: PËRDITËSIMI
Raportimi dhe sigurimi i informacionit ESG

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifacs-vision-high-quality-assurance-sustainability-information


HARTIMI I PRAKTIKAVE TË RAPORTIMIT DHE SIGURIMIT GLOBAL

Për vitin e dytë, analiza jonë tregon se 
ndërsa frekuenca e raportimit të 
informacionit ESG është e lartë, sigurimit 
nuk është i lartë dhe ka dallime 
domethënëse në praktikë midis 
juridiksioneve.

Ky studim u krijua për të përditësuar të kuptuarit 
(bazuar në raportimin e vitit 2020) të praktikës së 
tregut për sigurimin e informacionit mjedisor, social 
dhe qeverisës (ESG ose qëndrueshmëri), në nivel 
global. Janë shqyrtuar 1400 kompani në njëzet e dy 
juridiksione. (Shih Seksionin e Metodologjisë.) Një 
kompani u konsiderua se kishte raportuar informacion 
ESG ose kishte marrë siguri, pavarësisht se sa 
informacion ishte dhënë ose i siguruar (dmth., një 
numër GHG llogaritet).



PËRMBLEDHJE NDRYSHIMET: SIGURIMI
INFORMACION I SIGURUAR ESG. 
Përqindja e kompanive që morën siguri për disa nga 
raportimet e tyre ESG 2020 u rrit nga:

Rritje dyshifrore u vunë re në Australi, Brazil, Kanada, Itali, 
Rusi, Turqi dhe MB

KUSH JEP SIGURIM. 
Nga 833 raporte të veçanta sigurie nga 
741 kompani:

i angazhimeve (dmth. 505 nga 833 raporte) janë kryer nga 
firmat e auditimit ose filialet e tyre—një ndryshim 
nominal nga 63% në 2019-ën .

Shumica e angazhimeve të sigurimit në Hong Kong SAR, Kinë; Indi; Indonezia; Korea e 
jugut; MB dhe SHBA nuk u kryen nga firmat e auditimit ose filialet e tyre.

Standardet e Sigurimit. ISAE 3000 (i rishikuar) mbeti 
standardi më i përdorur për angazhimet e sigurimit të 
ESG-duke u rritur nga:

94% e Firmave (ose Filialeve të tyre) përdorën ISAE 3000 (Rishikuar), 
ndërsa standardet jo-IAASB përdoreshin më së shpeshti nga ofruesit e tjerë të shërbimeve (dmth, vetëm 39% përdorën IASE 
3000).

Niveli i Sigurisë. 97% e angazhimeve të lidhura me firmat e auditimit rezultuan në raporte sigurie të 
kufizuara. Në të kundërt, 59% e angazhimeve të kryera nga ofruesit e tjerë të shërbimeve rezultuan në siguri të kufizuar, 
ndërsa siguria e moderuar ( 23% ) dhe siguria e arsyeshme ( 18% ) ishin gjithashtu të përhapura.



VIZIONI I IFAC PËR SIGURIMIN E QËNDRUESHMËRISË ME CILËSI 
TË LARTË

Praktikat më të mira në zhvillim
• Kornizat rregullatore - jepni informacione të 

dobishme për vendimet (me siguri)
• Përafrimi - ndërmjet qëndrueshmërisë dhe 

informacionit financiar
• Qasje e ndërlidhur – ndërmjet auditimit financiar 

dhe angazhimeve për sigurimin e qëndrueshmërisë

Themelimi i Standardeve Globale të Cilësisë së 
Lartë
• Sistemi i harmonizuar, global i raportimit – ofron 

bazën më të mirë për sigurimin e cilësisë së lartë
• Standardet e IAASB – nxisin evolucionin dhe 

konsistencën e angazhimeve të sigurimit
• Rregullimi dhe zbatimi – ofrohet zbatimi uniform i 

standardeve globale



Bazuar në raportimin e vitit 2020
• Puna derivative e SoP
• Përqendrohuni në zbulimet e korporatave të 

disponueshme publikisht
• 600 kompani nga G7 + 8 juridiksione
• Detaje mbi terminologjinë, përmbajtjen, 

qëndrueshmërinë/krahasueshmërinë dhe koston e 
tranzicionit

• Mbështet diskutimin dhe zhvillimin e 
politikave/rregullatorëve të bazuar në dëshmi

ARRITJA NË NETO ZERO
NJË RISHIKIM GLOBAL I ZBULIMEVE TË KORPORATAVE MBI OBJEKTIVAT E 
EMETIMEVE DHE VEPRIMET PËR ARRITJEN E TYRE



OBJEKTIVAT DHE PLANET E FREKUENCËS SË EMETIMEVE

Zona në zhvillim e zbulimit
• 66% e kompanive të mëdha të rishikuara 

zbuluan një objektiv numerik të reduktimit të 
emetimeve

• Hulumtimi i gjendjes së lojës tregon se 92% e 
kompanive raportojnë për GHG

39% e kompanive kanë përfshirë 
emetimin e Fushës 3 (zinxhiri i furnizimit) 
në objektivat e tyre



SYNIMET SIPAS JURIDIKSIONIT

G7 kundrejt praktikave jo-G7 të drejtuara 
nga tregu
• 43% e kompanive të shqyrtuara zbuluan neutralitetin 

e karbonit ose neto zero
• 59% e kompanive në G7
• Mesatarja bie në 30% për kompanitë jo-G7
• Mandatet politike/shoqërore ose forca të tjera të 

tregut që nxisin zbulimet vullnetare



KOSTOJA E TRANZICIONIT

24% e kompanive shpalosin shpenzimet
• Vetëm 14 kompani sigurojnë shpenzime të 

mëparshme dhe të ardhshme
• 70% e shpenzimeve të mëparshme i referoheshin 

projekteve të efiçencës dhe projekteve të energjisë 
së rinovueshme

• Financimi i qëndrueshëm ishte shpenzimi i 
ardhshëm më i përmendur, i ndjekur nga 
investimet e paspecifikuara



Shmangni Fragmentimin Rregullator
• Reduktoni koston, kompleksitetin dhe 

konfuzionin
• Krijoni një fushë loje të barabartë
• Maksimizoni qasjen në kapitalin global

Përshpejtoni qëndrueshmërinë
• Raportimi i shtabit që adreson krizën klimatike
• Matja dhe vlerësimi i progresit drejt 

qëndrueshmërisë
• Organizata që krijojnë vlera afatgjatë për 

investitorët dhe shoqërinë

VËREJTJET PËRFUNDIMTARE
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